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 نصف إقامة: فطور وعشاء 
 

 والمناشف، اشفالشر يتم توفير  األسبوع،في  مرتينالمالبس غسل  ،األسبوعفي عطلة نهاية  وإقامة كاملة الوجبات أثناء األسبوع إقامة نصف: تتضمن

 .تتوفر خدمة الواي فاي مجانية
.(األقدامسيرا على )دقيقة  30 إلى 5تتراوح بين  المسافة عن المعهد:  

.أسبوع قبل المغادرة اإلخطار بالمغادرة:  

 

في األسبوع يورو 196: غرفة مفردة + حمام مشترك  

يورو في األسبوع 231: غرفة مفردة + حمام خاص  

يورو في األسبوع 161: مشتركغرفة كبيرة + حمام   

يورو في األسبوع 175: غرفة )كبيرة( + حمام خاص  

  األسبوعيورو في  15 بإضافة الخالي من الغلوتينيمكن طلب نظام الطعام 

 
  استخدام المطبخ إمكانيةمع الفطور غرفة مع 

الخدمة تتضمن: 
 وجبة إفطار واستخدام المطبخ لطهي وجباتك الخاصة، غسيل مرتين أسبوعياً، تغيير المناشف والشراشف، خدمة واي فاي.

 سيراً() دقيقة 30إلى  5تستغرق من  المسافة للمعهد

 : قبل أسبوعإخطار المغادرة

يورو في الشهر 392: لمطبخواستخدام اوجبة اإلفطار مع السرير 
 

 

 
 
 
 
 

 كتيبنا في التفصيلية المعلومات انظر – ( أوداليز أو أداغيو أو دافنشي ليوناردو الخاصة) اإلقامة

 , مع توفير الشراشف والمناشف) ليست مجانية( و خدمات االنترنت  واي فاي: شقة أستوديو مفروش الخدمات تشمل
 دقيقة) سيراً( 20إلى  10: من المسافة عن المعهد 

 قبل المغادرة بشهرإخطار المغادرة: 

 

 

 

 

 دافينشي وليونارد
، يجب فتح حساب لعداد الكهرباء، رسوم التسجيل يورو في الشهر 400إقامة طويلة من سبتمبر إلى مايو: 

 )ال يتضمن جهاز تلفزيون ويجب فتح حساب لعداد الكهرباء, دفع إيجار شهر تامين( يورو 240
 يورو في الشهر 550: اإلقامة ألكثر من ثالثة أشهر

 تامين(شهر  إيجارتلفزيون ويجب فتح حساب لعداد الكهرباء, دفع  يتضمن جهاز ال)
 يورو في الليلة تتضمن 22.30شهور:  3وليلة  30اإلقامة تتراوح بين 

 (بالمغادرة إخطاروال  يوجد دفع تأمين ال الكهرباء،تتضمن و التلفزيون, ترتيب السرير عند الوصول,جهاز )
 

 أداغيو
 يورو في الشهر 550اإلقامة ألكثر من ثالثة أشهر: 

 

  أوداليز

 يورو في الشهر 550 اإلقامة ألكثر من ثالثة أشهر:

 

 

 
 

 معهد تورين
 



 

 نشرتنا انظر – أغسطس إلى يونيو من متوفر – ميشيل سان هاميو

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشرتنا انظر – العام طوال متاح – مفروشة ُشقق تأجير

                                                                                                                                     

                                                                       
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                     

 نوع

 

 .مفروشةاستوديوهات أو شقق أو بيوت  :تتضمن الخدمات

(األقدامدقيقة )سيرا على  20 إلى 5: تتراوح بين المسافة عن المعهد  

قبل شهر واحد إخطار المغادرة:  

شهر إيجار :التأمين  

 حسب النوعيورو في الشهر  900 إلى 600: من األستوديوالشقق 

يورو في الشهر حسب النوع 2000 إلىيورو  800/ المنازل: من الشقق    

 

 

 

 

 

 

 

) المالبس غسل و خدمات الماء والكهرباء ويتم توفير الشراشف المناشف, خدمة الواي فاي -اإلفطارمع نوم غرفة تتضمن:

عضوية., األسبوع, التنظيف مرة في ليس مجاني(  

يورو في الشهر. 98 –نصف إقامة شرط لإلقامة أكثر من شهر   

األقدامسيرا على  دقيقة 2 :المعهدالمسافة عن   

: قبل شهرإخطار المغادرة  

يورو 130: تأمين  

 اإلقامة القصيرة متوفرة عند الطلب.

يورو في الشهر 598ع حمام خاص: م غرفة مفردة  

الشهر يورو في 530مفردة مع حمام مشترك: غرفة   

يورو في الشهر 470غرفة كبيرة مع حمام خاص:   

 

 

 

 

 نشرتنا انظر – أغسطس حتى يونيو من متوفرة – الجامعية اإلقامة قاعات

 

 

 

 واي فاي مجاني(، ليست)المالبس  وغسيل   التنظيف أدوات المطبخ، أدوات ومناشف، سرير شراشف نوم،شقق أستوديو أو غرف : الخدماتتتضمن 

 األقدامدقيقة سيرا على  30 إلى 20بين  تتراوح :المعهدالمسافة عن 

 قبل أسبوعإخطار المغادرة: 

 يورو 100تأمين: 

  :)يورو في الشهر 475تونِّلي، أتش بوشي، رابيليه) شقق أستوديو 

  :)يورو في الشهر 300غرفة مفردة مع حمام خاص) سي كولومب  

 

         أسبوعينيورو لمدة  375يورو في الشهر /  470(              ) حي تونلي أستوديو

 أسبوعينيورو لمد  375يورو في الشهر /  470) حي بوشي(                 أستوديو  

    )أسبوعينيورو لمدة  311يورو في الشهر /  390غرفة مع حمام خاص ) حي كريستوف كولومب  

  : يورو 100التامينات 

  قبل المغادرة  أسبوع المغادرة:إخطار 

 . 

  نشرتنا انظر – العام طوال متوفرة – فنادق

 

 
غرف كبيرة أو: غرف مفردة تتضمن الخدمات  

(األقدامسيرا على  )دقائق 10 إلى 5بين  تتراوح المعهد:المسافة عن   

اإلفطاريورو في الليلة للغرف المفردة مع/  90-75نجمة:  2فنادق  -  

مع/ اإلفطاريورو في الليلة للغرفة المفردة  120-95نجوم:  3فنادق   

 

 

السنة أياممتوفر طيلة   

للغرفة المفردة ولليوم الواحد وبدون فطور 90-75فندق نجمتين بين   

يورو للغرفة المفردة ولليوم الواحد وبدون فطو 120-95فندق ثالث نجوم بين   
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 دون إخطار األسعار قد تتغير. 
 .يتم تأكيد السعر الفعلي عند الحجز  
 .ُينصح الطالب بحجز مساكنهم بمجرد تسجيلهم في الدورة 
  يقترح خيارات أخرى.إذا لم تتوفر أماكن شاغرة، فإن معهد تورين 
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